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ANEXO I (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)    

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário – IEES  

FUNÇÃO: MUSICOTERAPEUTA 
Código da Função: 1042 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 223620 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação em Musicoterapia, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006. 

Descrição sumária das tarefas 

Atender clientes para a prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando-se de protocolos e 
procedimentos específicos da musicoterapia. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Pesquisar a relação do ser humano com os sons para aplicar métodos terapêuticos. 

 

2. Prestar serviços em equipes multidisciplinares,  interdisciplinares e 
transdisciplinares, atendendo os campos de atuação na área clinica, educacional e 
social. 

3. Restabelecer o equilíbrio físico, psicológico e social do indivíduo.  
4. Articular, teoricamente, elementos científicos aos culturais, conhecimento científico 

à prática sonoro-musical e às práticas sociais. 
5. Realizar tratamento grupal e individual utlizando-se de procedimentos 

musicoterapeutico. 
6. Utilizar instrumentos musicais, cantos e ruídos para tratar de portadores de 

distúrbios da fala e da audição ou de deficientes físicos e mentais.  
7. Trabalhar com cliente com dificuldades de aprendizagem e com dependência 

química, promover a inclusão social de adolescentes em situação de risco e 
desenvolver potenciais criativos na área preventiva.  

8. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

10. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 

11. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos  e 
programas de informática. 

12. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.            
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Competências pessoais para a Função 
1. Dinamismo 
2. Trabalhar em equipe 
3. Iniciativa  
4. Lidar com público 
5. Capacidade de observação 
6. Contornar situações adversas 
7. Criatividade 
8. Liderança 
9. Equilíbrio emocional 

10. Perseverança 
11. objetividade 
12. transmitir segurança 
13. empatia 
14. relacionamento interpessoal 
15. organização  
16. Capacidade de análise 
17. Capacidade de síntese   

Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional 

esteja regulamentado por Lei. 
4. Inspeção médica de caráter eliminatório. 
5. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função     

contempladas no edital de regulamentação do concurso público.  

Requisitos para desenvolvimento 
Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006. 

         


